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Profielschets nieuwe predikant wijkgemeente De Open Hof  
d.d. 8 september 2022 
 
 
Achtergrond 
De wijkgemeente De Open Hof van de Protestantse Gemeente Voorburg is een veelkleurige, 
levendige maar vergrijzende gemeente die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus 
wil uitdragen. Wij zijn een gemeente die hart heeft voor de buurt. Dat wordt zichtbaar in diaconaal 
en muzikaal buurtwerk. We willen mensen een plek bieden waar je verbondenheid voelt en waar je 
met je levensvragen terecht kunt. De Bijbel als verhaal van God en mens en het geloof in Jezus 
Christus zijn daarbij voor ons richtinggevend. 
Ons verlangen is met nieuw elan de relaties met de buurt te versterken, nieuwe gemeenteleden te 
interesseren en daarmee enige verjonging te realiseren. 
 
Vacatures en vacaturevervulling 
Door het vertrek van ons predikantenechtpaar zijn er twee vacatures ontstaan met een gezamenlijke 
omvang van 1,5 fte. Deze vacatures willen wij stapsgewijs invullen. Primair zoeken wij een predikant 
(m/v) voor 1,0 fte. Daarbij is een arbeidsduur van 90% of 80% bespreekbaar, maar die heeft niet de 
voorkeur. 
Na invulling van de eerste vacature gaan wij in overleg met de aangestelde predikant na welke 
aanvullende competenties nodig zijn. Vervolgens starten wij de werving voor de tweede vacature. 
Mocht blijken dat in de eerste ronde een echtpaar of koppel van kandidaten zich aanmeldt voor de 
1,5 fte, dan wordt hun aanmelding meegenomen in de procedure. Als zij de meest geschikte 
kandidaten blijken te zijn, dan is een tweede wervingsronde niet nodig.  
 
Primaire vereisten 
Wij zoeken een predikant die: 

• visie heeft op hoe wij kunnen bouwen aan een inspirerende kerk in een randstedelijke 
seculiere omgeving; 

• kan omgaan met diversiteit op vele vlakken die onze gemeente kenmerkt en dat net als wij 
positief waardeert; 

• vanuit haar of zijn persoonlijk geloof in Jezus Christus de gemeente wil toerusten, verbinden 
en opbouwen op een eigentijdse manier; 

• het als een uitdaging ziet om in deze tijd invulling te geven aan kerk-zijn en kerk-in-de-buurt, 
zodanig dat ook mensen van buiten nieuwsgierig worden gemaakt en bij de gemeente willen 
gaan horen. 

 
Taakgebieden  
We verwachten van degenen die de vacatures vervullen dat zij, mede op basis van een nader te 
bespreken taakverdeling, gezamenlijk vooral aandacht zullen besteden aan: 

• de vertaling van de Bijbelse boodschap naar een actuele betekenis voor het dagelijks leven 
met gevoel voor de tijdsgeest. Een boeiende en inspirerende prediking in heldere eigentijdse 
taal; 

• het op creatieve wijze invulling geven aan de liturgische vormgeving van de eredienst 
enerzijds en inspelen op actuele theologische ontwikkelingen anderzijds waarbij oude 
tradities en nieuwe inzichten worden verenigd; daarbij gebruik makend van moderne 
communicatiemiddelen; 

• het in stand houden van een proactief, betrokken en zorgvuldig pastoraat met interesse in 
mensen; met speciale aandacht voor crisissituaties, ouderen en anderen die dat nodig 
hebben; 
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• het bouwen van bruggen tussen de kerk en jongere generaties, zodat de waardevolle 
gemeenschap voor de toekomst behouden blijft; 

• de voor verjonging van de gemeente kansrijke midden generatie van 35 tot 55 jaar die in 
onze gemeenschap ondervertegenwoordigd is en toch – met en vaak ook zonder kinderen - 
de weg naar onze kerk weten te vinden; 

• de bestuurlijke infrastructuur, de samenwerking met zustergemeente Martini (Oude Kerk), 
de Perki-groep en de oecumenische samenwerking met de Verrezen Christus parochie; 

• het aantrekkelijk en inspirerend houden van vormings- & toerustingsbijeenkomsten voor de 
bestaande wijkgemeente; 

• de missionaire, diaconale en extern gerichte activiteiten van de wijkgemeente, aansluitend 
op de activiteiten van Kerk en Buurt, de huiskamer bij Bosshardt en het muziekcentrum. 
Waar mogelijk en passend in de vorm van een actieve bijdrage en/of aanwezigheid. 

 
Persoonlijke kenmerken 
Voor de eerste vacature zijn we op zoek naar: 

• Een predikant die midden in de maatschappij staat, goed kan luisteren en die op basis van 
haar of zijn pastorale visie de vrijwilligers in het pastoraat kan begeleiden/toerusten en de 
gemeente weet te motiveren en te boeien; 

• Een teamspeler die goed kan samenwerken. Zowel met de collega-professionals als in 
samenspel met de vele vrijwilligers in de gemeente; 

• Een verbinder die in de diverse en veelkleurige gemeenschap van De Open Hof 
tegenstellingen overbrugt en groepen samenbrengt/bijeenhoudt; 

• Een predikant die zich actief opstelt in de plaatselijke samenleving en met wijkgemeente De 
Open Hof de contacten met de buurt wil oppakken en uitbouwen; 

• Een voorganger die in staat is een bijdrage te leveren aan de (schriftelijke) communicatie 
naar de gemeente en vernieuwing daarvan; 

• Een predikant die haar of zijn collega in hoofdlijnen kan vervangen. Daarnaast is het binnen 
het team een voordeel als specifieke kwaliteiten elkaar aanvullen (bijvoorbeeld de één meer 
intern en de ander een meer extern gericht). 

 
Tenslotte  
We zoeken een man of een vrouw: 

• met ervaring van meerdere jaren als predikant in tenminste 1 wijkgemeente; 

• die vertrouwd is met de hedendaagse media (actief op sociale media) en 
communicatiemiddelen; 

• die bereid is binnen of in de buurt van de gemeente te wonen; er is een representatieve 
pastorie in het oude historische centrum van Voorburg beschikbaar; 

• die ook gebruik maakt van de in de kerk aanwezige predikantenkamer, die geschikt is als 
werk- en ontvangstruimte. 

 


